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ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DO VICE-PREFEITO NO 
CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL, EM VIRTUDE DA CASSAÇÃO 
DO TITULAR, em seis de maio de 2019. Aos seis dias do mês de maio do 
ano de dois mil e dezenove (06/05/2019), realizou-se a primeira Sessão 

Solene da •Câmara Municipal de Pontes Gestal, no 3° Exercício da 130  

Legislatura, no local de costume, sito a Rua Natale Pazin n° 575, centro, 
nesta cidade, sob a presidência do vereador Sidnilson dos Reis Donizete 
Cardoso, secretariado pelo primeiro secretário ad hoc Sebastião Venceslau 

da Silveira e segundo secretário Jerry Gustavo de Souza Lemes. Em 
seguida esclareceu o senhor presidente aos nobres pares e a todos, que 
estamos aqui em cumprimento a legislação em vigor, com a presença dos 
vereadores, para darmos posse ao Vice-Prefeito de nosso município, ao 
cargo de Prefeito para gestão que se inicia hoje, com término previsto para 
31 de dezembro de 2020. Precisamente às 17:10 horas, observadas as 
normas regimentais e pedindo a proteção de Deus Nosso Senhor, foi 
iniciada a sessão, solicitando ao segundo secretário que procedesse a 
chamada dos senhores vereadores, constatando a ausência da vereadora 
Danàbia Luzia de Faria e Francisco Braz Bernardo. Informou o senhor 
presidente que a presente sessão solene tem as seguintes finalidades: A- 
Leitura do Decreto de Vacância do Cargo de Prefeito, através de Decreto 
Legislativo n° 01/2019; e, B - Dar Posse ao Vice Prefeito, Esmeraldo 
Cristiano Carolino ao cargo de Prefeito do Município. Agradeceu a 
presença do Ex-Prefeito José Carolino, do ex-vereador Valter Luiz Lopes, 
do senhor Gilberto Antonio Mariano e demais presentes. Em seguida 
solicitou ao segundo secretário para efetuar a leitura do Decreto Legislativo 
n° 01/2019, que: "Dispõe sobre cassação do mandato do Prefeito Municipal 
de Pontes Gestal, Natanael Borges dos Santos e dá outras providências". 
Mediante expediente apresentado fica efetivada a cassação do senhor 
Natanael Borges dos Santos. Declarou vago o cargo de Prefeito de 
Município, e de imediato o Presidente da Câmara convidou o Vice-Prefeito 
do município senhor Esmeraldo Cristiano Carolino, que já estava presente, 
para tomar posse ao cargo de Prefeito do Município de Pontes Gestal, para 
o presente mandato que se encerra em trinta e um de dezembro de dois mil 
e vinte (31/12/2020). Informou o senhor presidente que o mesmo 
apresentou todos os documentos necessários para efetivação de sua posse 
Convidou então o Senhor Esmeraldo Cristiano Carolino, para se colocar de 
frente a Mesa Diretora dos trabalhos, para o compromisso de posse, e após 
a leitura do compromisso, fora orientado de que diria "Assim o Prometo". 
Ato contínuo fora lido o compromisso: "Prometo exercer, com dedicação e 
lealdade' o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem estar do 
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município", sendo respondido: "assim o prometo". Declarando o senhor 
presidente empossado o Senhor Esmeraldo Cristiano Carolino, ao cargo de 
Prefeito Municipal de Pontes Gestal, para concluir a presente gestão que 
inicia nesta data, com término previsto para 31 de dezembro de 2020. Ato 
contínuo o segundo secretário efetuou a leitura do Termo de Posse. Em 
seguida foi franqueada a palavra aos senhores vereadores. O vereador 
Sebastião parabenizou o senhor Cristiano, pediu para que faça um trabalho 
honesto para que nosso município possa progredir. O vereador Ricardo 
também parabenizou o prefeito Esmeraldo e disse que Pontes Gestal não 
esta nem engatinhando e precisa andar. Que faça um trabalho honesto e terá 
todo apoio desta Casa. A vereadora Ionice ressaltou que o nosso município 
passa por um momento muito difícil. Principalmente a saúde. O pessoal vai 
fazer hemodiálise quando termina precisa ficar esperando para vir embora, 
às vezes o transporte que foi levar paciente em Rio Preto. Sabemos que é 
um procedimento muito sofrido e muitas vezes o paciente não tem dinheiro 
nem para comer. A ambulância leva a coordenadora para almoçar. 
Perdemos 5 (cinco) milhões em um ano. Um ano sem comprar remédio. 
Um ano pagou horas extras para a coordenadora. Eu sinceramente quero 
acreditar que vai fazer uma boa administração. A fiscalização vai 
continuar. As crianças ficaram uma semana sem ir para a escola em 
Américo, ônibus quebrado e gastou um milhão com mecânica. Se continuar 
do jeito que esta vou no Ministério Público. O vereador Fidelcino desejou 
boa sorte ao Prefeito Esmeraldo Cristiano. O vereador Jerry desejou boa 
sorte ao novo Prefeito. Disse estar aqui para ajudar, acredita no potencial 
do Esmeraldo Cristiano, ele tem coragem e vai enfrentar as situações, e que 
vai ficar no cargo sim. O vereador Sidnilson parabenizou o Prefeito 
empossado, disse que essa semana ouvimos críticas sobre seu estudo. Não 
se abata, porque o maior presidente do Brasil não tinha escolaridade. 
Tivemos dois Prefeitos empresários que não deram conta. Estamos aqui 
para ajudar. Franqueou a palavra ao novo Prefeito Municipal de Pontes 
Gestal para suas manifestações. O senhor Prefeito empossado agradeceu a 
presença de todos, e disse que as coisas realmente não estão boas. Está 
tomando pé da situação. As conduções estão quebradas. Agradeceu a todos 
que estão acreditando na sim administração e que não vai decepcionar. Em 
seguida o senhor presidente informou que a assunção do cargo será 
realizada no Paço Municipal, pelo Ex-Prefeito ou por quem indicar. O 
senhor presidente disse que na qualidade de presidente desta Casa de Leis, 
em nome do povo Pontesgestalense deseja ao novo Prefeito Esmeraldo 
Cristiano Carolino, que tenha muito êxito a esta empreitada e sabemos que 
Vossa Excelência tem competência e dinamismo para uma administração 
rumo ao desenvolvimento do município e o bem estar de nossa população. 
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Esta Câmara não medirá esforços para dar apoio a sua administração. Que 
Deus lhe dê muita saúde e paz, a você e seus familiares. Nada mais 
havendo o senhor presidente agradeceu a presença de todos. Declarando 

ter  
encenada a presente sessão. 
Sidnilson dos Reis Donizete Cardoso- Presiden d51—  
Sebastião Venceslau da Silveira — 1° Secretário a 
Jerry Gustavo de Souza Lemes —2° Secretário 
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